
ZARZĄDZENIE  Nr  2/2010 
 WÓJTA GMINY STARE POLE 

 
z dnia 6 stycznia 2010 r.  

 
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego 

 
 
               Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984,  Nr 153, poz. 1271 i  Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 
2004 r.  Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 
i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1453 oraz z 
2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241)  zarządzam, co następuje: 
 

§ 1. 
 

W regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 
27/2007 Wójta Gminy Stare Pole z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie nadania regulaminu 
organizacyjnego  wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) w § 3  pkt.2 otrzymuje brzmienie: 

     „2) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach  samorządowych,”   
                        

2) w § 4: 
          a) w ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu : 
                „5) StraŜ Gminna. Szczegółową strukturę organizacyjną straŜy określa odrębny    
                      regulamin straŜy.”                 
 b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
               „7. Schemat struktury organizacyjnej Urzędu   stanowi  załącznik do niniejszego    
                    zarządzenia.” 
  
3) w § 34: 
          a) ust. 1 otrzymuje brzmienie : 
             „ Do zakresu działania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego naleŜą sprawy  
                 ewidencji ludności, dowodów osobistych, kultury, kultury fizycznej, oświaty i   
                  zdrowia, a w szczególności:” 
          b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
             „4) prowadzenie rejestracji poborowych i kwalifikacji wojskowej”.  
     
4) Po  § 39 dodaje się § 39a w brzmieniu:  
         „§ 39a. Do zakresu działania StraŜy Gminnej naleŜy w szczególności: 

1)  ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, 
            2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie  określonym 
                w przepisach o ruchu drogowym, 
            3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania Ŝycia i zdrowia  
                obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków  klęsk 
                Ŝywiołowych oraz innych miejscowych zagroŜeń, 
          4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo  



                 albo miejsc zagroŜonych takim zdarzeniem przed dostępem osób     
                 postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia     
                 właściwych słuŜb, a takŜe ustalenie, w miarę moŜliwości świadków zdarzenia, 
           5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń uŜyteczności publicznej, 
           6) współdziałanie z organizatorami i innymi słuŜbami w ochronie porządku podczas   
             zgromadzeń i imprez publicznych, 
    7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich   
             zamieszkania, jeŜeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia    
            w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagraŜających ich  Ŝyciu lub  
             zdrowiu albo zagraŜają Ŝyciu i zdrowiu innych osób, 
     8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagroŜeń, a takŜe   
                inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie     
                popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i    
                współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi    
                i organizacjami społecznymi, 
      9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości   
                pienięŜnych dla potrzeb gminy. 
    10) obsługa fotoradaru, 

11) prowadzenie postępowań mandatowych,  w tym występowanie do sądu z  
wnioskiem o ukaranie, 

     12) ściąganie grzywny nałoŜonej w drodze mandatu karnego w trybie przepisów o   
                  postępowaniu egzekucyjnym w administracji”.  
 
5) w § 40 dodaje się  pkt 5 w brzmieniu: 
          „5) StraŜ Gminna – SG.” 

   
      

§ 2. 
 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 


